Parnamirim, 18 de abril de 2018.
CIRCUITO DE FUTSAL
Srs. Pais ou Responsáveis.
Cordiais Saudações!
É com alegria e forte esperança de êxito, que a modalidade de
Futsal, nas suas categorias escolinha, mirim, infantil e juvenil, participará
do Circuito de Futsal entre os meses de abril a novembro. Iniciando no dia
05/05.
Adiantamos que o valor do evento será R$ 100,00 (cem reais). O
pagamento será por meio de depósito bancário para o organizador do
evento, professor Marco Antônio da Silva. Banco do Brasil, agência
1588-1, conta corrente 29704-6.
Nesse valor, estão incluídas a participação em toda a competição,
que abrangerá os meses de abril a novembro, mais a taxa de arbitragem
e a premiação.
OBS: Levar uniforme completo de Futsal
A participação é voluntária, ficando a critério dos pais ou
responsáveis optarem por participar.
Atenciosamente,
Coordenação de Esportes
......................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO
Eu,
________________________________________________,
autorizo meu filho _______________________________, aluno do _____
ano, turma ______, a participar do Circuito de Futsal, entre os meses de
abril a novembro, iniciando no dia 05/05.
_____________________________
Assinatura do pai e/ou responsável
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